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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11

Miejscowość:  Płock Kod pocztowy:  09-402 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 243644217

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Bogucka

E-mail:  ebogucka@wodociagi.pl Faks:  +48 243644202

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wodociagi.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest budowa wylotu i odprowadzenie do rzeki Brzeźnicy wód opadowych i
roztopowych z kanalizacji deszczowej zlewni A, oraz ścieków z przelewów burzowych kanalizacji m. Płocka
obejmująca swym zakresem:
• Kanał DN1600 od końcówki w ul. Polnej na skrzyżowaniu z ul. Na Skarpie do wylotu do potoku Brzeźnica o
łącznej długości ok. 800 m z obiektami inżynierskimi (w tym kanał spiralny ok. 400 m), z odcinkiem ok. 40 m
rurociągów 2 × DN1200 oraz ok. 35 m rowu otwartego w dolinie potoku.
• Oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych OWD1 z kolektora zlewni A o przepustowości nominalnej 0,51
m3/s.
• Kanał Dn1600mm z przelewu burzowego z terenu pompowni ścieków przy ul. Jasnej do komory kanału
spiralnego na terenie OWD1 o długości całkowitej ok. 115 m (kanał dn 1600 mm o długości 38 m od komory
K9a – łącznie z komorą został wykonany w trakcie realizacji pompowni ścieków przy ul. Jasnej – pozostało do
wykonania 77 mb kanału dn 1600 mm).
• Kanały Dn250 mm od ulicy Kazimierza Wielkiego do komory W. 1.1. o łącznej długości ~ 100 m.
• Oczyszczalnię części wód opadowych i roztopowych z ul. Kazimierza Wielkiego OWD2 o przepustowości
nominalnej 0,02 m3/s.
• Ubezpieczenia koryta rzeki i rowu odprowadzającego wody i ścieki.
• Układ komunikacyjny.
• Instalacje elektryczne, oświetlenie terenu oraz AKPiA.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45231300  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45200000  
 45300000  
 45233120  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
TT/ZP/1/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_WodociagiP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-021782   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 033-051871  z dnia:  15/02/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/02/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełnienia
wymogów:

Zamiast:

1) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
2) Wykaz wykonanych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem

Powinno być:

1) Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
2) Wykaz wykonanych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem
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dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Dokumenty potwierdzające, że
roboty wymienione w wykazie robót
budowlanych zostały wykonane
należycie (np. referencje, listy
polecające) muszą zawierać co
najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca
realizował roboty, których dokumenty
dotyczą,
b) wskazanie Zamawiającego,
c) przedmiot / rodzaj wykonanych
robót
d) wartość wykonanych robót,
e) daty wykonywania robót,
f) opinię stwierdzającą, że roboty
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
g) identyfikację oraz podpis osoby
upoważnionej.
Konieczne jest, aby przedkładane
dokumenty potwierdzające, że
wykonane przez Wykonawców
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, zawierały
jednoznaczne i nie budzące
wątpliwości potwierdzenie
należytego wykonania i nie zawierały
sprzecznych z wykazem informacji.
3) Oświadczenie na temat wielkości
średniorocznego zatrudnienia u
wykonawcy robót budowlanych oraz
liczebności personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w
celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
5) Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów obejmujące odpady, które
Wykonawca wytworzy w wyniku
realizacji zadania – zgodnie z art.180
i 180a ustawy z dnia 27 kwietnia

dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Dokumenty potwierdzające, że
roboty wymienione w wykazie robót
budowlanych zostały wykonane
należycie (np. referencje, listy
polecające) muszą zawierać co
najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca
realizował roboty, których dokumenty
dotyczą,
b) wskazanie Zamawiającego,
c) przedmiot / rodzaj wykonanych
robót
d) wartość wykonanych robót,
e) daty wykonywania robót,
f) opinię stwierdzającą, że roboty
zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone,
g) identyfikację oraz podpis osoby
upoważnionej.
Konieczne jest, aby przedkładane
dokumenty potwierdzające, że
wykonane przez Wykonawców
roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone, zawierały
jednoznaczne i nie budzące
wątpliwości potwierdzenie
należytego wykonania i nie zawierały
sprzecznych z wykazem informacji.
3) Oświadczenie na temat wielkości
średniorocznego zatrudnienia u
wykonawcy robót budowlanych oraz
liczebności personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest
krótszy -w tym okresie.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w
celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
5) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane
prawem uprawnienia.
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2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
późniejszymi zmianami).
6) Zezwolenie na transport odpadów
wydane na podstawie ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2013, poz.21 )
zgodnie z art. 233 ww ustawy
7) oświadczenie ,że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane
prawem uprawnienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
18/03/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/04/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Punkt 14) otrzymuje brzmienie:
Wniosek należy złożyć w 2 zamkniętych, nieprzezroczystych, zabezpieczonych kopertach
w następujący sposób:
- koperta zewnętrzna winna zawierać Nazwę i adres Zamawiającego, nazwę zamówienia oraz dopisek: „Nie
otwierać przed dniem 10.04.2013r. godz. 12:15”
- koperta wewnętrzna winna zawierać dokładną Nazwę i adres Wykonawcy oraz numer postępowania.
Wniosek złożony po wyznaczonym terminie zostanie zwrócony po upływie terminu do złożenia odwołania.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-033779
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